Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.
ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

na dostawę

paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez
PGK w Sejnach Spółka z o.o.
kod CPV 09134100-8,09132100-4

Sejny, 2019 r.

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Przedsiębiorstwo
Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny.

Gospodarki

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została
umieszczona na stronie internetowej PGK w Sejnach: www.pgk.sejny.pl Specyfikację można
także uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Marynowo 35, gm. Sejny.

3. Przedmiot, sposób finansowania oraz termin wykonania zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez
PGK w Sejnach Spółka z o.o.
kod CPV 09134100-8,09132100-4
3.2. Sposób finansowania:
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Sejnach Spółka z o.o.

4. Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez PGK
w Sejnach Spółka z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia na bezgotówkowy zakup paliwa
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu
kart paliwowych wydanych nieodpłatnie zamawiającemu po podpisaniu umowy na potrzeby
PGK w Sejnach Spółka z o.o. do pojazdów służbowych zamawiającego. Przedmiotem
dostawy jest benzyna bezołowiowa E5 oraz olej napędowy B7.
2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
kod CPV :09134100-8 - olej napędowy
kod CPV :09132100-4 - benzyna bezołowiowa

3. Bezgotówkowy zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywany w okresie od
01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. w stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta
Sejny.
4. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego:
Olej napędowy B7- 70000 litrów
Benzyna bezołowiowa E5 - 1000 litrów
Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego
w okresie realizacji umowy tj. 24 miesięcy (od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.)
5. Wymienione ilości zostały ustalone w sposób szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania.
6. Zamawiający nie będzie nadzorował realizacji zamówienia.
7. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości paliw nie mogą stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń ze strony dostawcy w sytuacji mniejszego zapotrzebowania, niż
wstępnie oszacowane.
8. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu jakości paliw płynnych, może być pobrana próba
przez uprawnione osoby.
9. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego.
10. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa przez każdy
z pojazdów zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca
tankowania, ilości zakupionego paliwa.
11. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania pojazdów polegającą na sprawdzaniu
zgodności numeru rejestracyjnego z karta flotową w tankowanym pojeździe.
12. Zamawiający dokonywać będzie zakupów paliwa w stacjach paliw wykonawcy na terenie
miasta Sejny.
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania kamer monitorujących tankowanie paliwa.
14. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nagrania tankowania z dnia wskazanego
przez zamawiającego.
15. Posiadane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w:
•

•
•

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 roku, poz.
1680)
Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 660)
normą PN-EN 590+A1:2017-06

W okresie zimowym przy spadku temperatury powietrza poniżej minus 220C Wykonawca
będzie
dysponować
olejem
napędowym
o
polepszonych
właściwościach
niskotemperaturowych.

16. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliw dokonywane
będą, co dekadę (10-go, 20-go,30-go dnia miesiąca) na podstawie faktury VAT przelewem na
wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy lub gotówką do kasy stacji paliw. Płatność
dokonywana będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
17. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw
Wykonawcy pomniejszony o zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę opust cenowy.
18. Do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmie cenę brutto na dystrybutorze z
dnia poprzedzającego dzień składania ofert pomniejszoną o proponowany opust cenowy/stały
w okresie trwania umowy/.
19. Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie inne koszty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć
w oferowaną cenę jednostkową.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie
faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju
napędowego.

5. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e) przedłożą opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) w
związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż podłożona oferta w
niniejszym postępowaniu przetargowym

5.2. Ocena spełniania warunków podmiotowych udziału w postępowaniu nastąpi na
podstawie:
a) złożonych oświadczeń (w zakresie art. 22 ust. 1i art. 24 Ustawy Pzp),
b) dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków– metodą: -spełnia/nie spełnia

5.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,
do
uzupełnienia
tych
dokumentów
w określonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu.
5.5. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
powiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
5.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:

6.1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 i art. 24 Ustawy prawo
zamówień publicznych – według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ.

6.2.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej :
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym terminie, następujących dokumentów i oświadczeń:

6.3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

6.4.

Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS
potwierdzonych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości
płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.5.

Dokument potwierdzający wspólne działanie (np. umowa konsorcjum), jeśli podmioty
występują wspólnie (wykonawcy występujący wspólnie składają każdy osobno
dokumenty wymienione w pkt. 6.1, 6.2, 6.3).

6.6.

Wykaz wykonywanych dwóch, w ciągu ostatnich trzech lat, zadań
o podobnym charakterze, wielkości i zakresie rzeczowym nie mniejszej niż
200000 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz
z dokumentami potwierdzającymi przez Odbiorców, że dostawy te zostały wykonane
należycie (załącznik nr 4).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie)
spowoduje odrzucenie oferty.

7.

Kryteria oceny ofert

Spośród złożonych ofert spełniających warunki podane w pkt.5 SIWZ zostanie wybrana
najkorzystniejsza oferta w oparciu o poniższe kryterium:

7.1.
CENA – 30 %
OPUST - 70%
7.2.Punkty przyznawane za podane w punkcie 7.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:

Wzór:

Nr kryterium:
1

Cena (koszt)
Lpc = ( C min/C of) x 30
gdzie:
Lpc – Liczba punktów ceny
- C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- C of – cena podana w ofercie

2

Opust
Lpo = ( O of/O max) x 70
gdzie:

3

Lpo – liczba punktów opustu

- O max – najwyższy opust spośród wszystkich ofert
- O of – opust podany w ofercie
Liczba punktów = Lpc + Lpo

8.

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.

Warunki płatności:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony
ustalają cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją dostaw w tym ryzyko Dostawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty
3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty może następować sukcesywnie
na podstawie faktur.
6. Płatności będą dokonywane bezgotówkowo a rozliczanie będzie następowało 3 razy
w miesiącu na koniec każdej dekady (tj. 10, 20, 30).

CZĘŚĆ II. INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Opis przygotowania oferty.

1.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
1.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci maszynopisu lub wydruku
w technice trwałej, spięta w jedną całość.
1.4 Wszystkie strony oferty i załączniki winny być ponumerowane i zaparafowane przez
osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
1.5 Każdy Wykonawca przedstawi tylko 1 ofertę zgodną z niniejszymi wymogami SIWZ,
oferty alternatywne zostaną odrzucone.
1.6 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
1.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie powinno znajdować się w
zamkniętej, opieczętowanej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
1.8 Wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania
ofert.

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
2.1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr
1SIWZ, z podaniem ceny brutto litra benzyny bezołowiowej i ceny litra oleju napędowego w
złotych polskich.
2.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe
udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt.6 części I SIWZ.
3. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.

4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych pod rygorem ich odrzucenia.
5. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych pod rygorem ich odrzucenia.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:
6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść
pytania odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na
stronie internetowej www.pgk.sejny.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
6.2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu
wyjaśnienia treści SIWZ,
6.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.pgk.sejny.pl

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Dariusz Maksimowicz w godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze (poniedziałek – piątek)
8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

8.2.Kopertę należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.
16-500 SEJNY, ul. 1 Maja 15
Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z
o.o. oraz dodatkowo adres zwrotny Wykonawcy.

8.3. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka
z o.o., Marynowo 35, sekretariat nie później niż do dnia 16.12.2019 r. do godz. 1000
8.4. Oferty przesłane pocztą uważa się, że wpłynęły w terminie, jeżeli zostaną doręczone do
siedziby Zamawiającego w terminie 16.12.2019 r. godz. 1000 Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

9. Otwarcie ofert i badanie ofert.

9.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Marynowo 35 w dniu 16.12.2019 r.
godz. 10.30
9.2. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę firmy, adres i ceny ofertowe.
9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie ważne oferty pod
względem spełniania wymogów SIWZ.
9.5. Zamawiający uzna za nieważne oferty niespełniające
określonych w niniejszej Specyfikacji, a w szczególności:

wymogów

formalnych

a) nie podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta,
b) sporządzone w języku innym niż polski,
c) oferty, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie (oferty, które wpłyną po terminie

Zamawiający odeśle na adres zwrotny umieszczony na kopercie oferty)
d) oferty, w których nie zachowana zostanie forma określona w SIWZ.

9.6. Zamawiający wykluczy Wykonawców postępowania, którzy spełniają przesłanki zawarte
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3

Ustawy Prawo zamówień publicznych,
b. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia,
f. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych,

g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.8. Podczas badania ofert Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia negocjacji
w sprawie złożonych ofert.

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Protesty i odwołania

11.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo
zamówień publicznych (Środki ochrony prawnej) zgodnie z art. 179-183.
11.2.Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
12. Udzielenie zamówienia
12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała warunki
niniejszej SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny
ofert.
12.2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy, ubiegali
się o udzielenie zamówienia podając nazwę, firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz jej cenę.
12.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
12.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni,
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
12.5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać
dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.
12.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocnienie do podpisania umowy, o ile umocnienie to
nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

13. Klauzula informacyjna dotycząca postępowań powyżej 30 000 euro i usług
społecznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
•

•
•
•

•

•

•
•

•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes PGK w Sejnach Sp. z o.o., z
siedzibą w Sejnach, ul. 1 Maja 15,16-500 Sejny, tel. kontaktowy 87 5162186, adres email: biuro@pgk.sejny.pl
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:administrator@pgk.sejny.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w
celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub też dokumentacja dotycząca usług społecznych,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków
unijnych;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
1

2

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Opracowanie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.

Zatwierdzono dnia 03.12.2019r.
Prezes PGK w Sejnach
Spółka z o.o.

mgr inż. Mariusz Jagłowski

załącznik nr 1

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
na :

Dostawę paliw płynnych dopojazdów eksploatowanych przez PGK
w Sejnach Spółka z o.o.
Nazwa i adres Wykonawcy / Pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu: ....................................................................................................
Numer faxu:...........................................................................................................
Numer konta bankowego: .......................................................................................
Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1A. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących WARUNKACH CENOWYCH1:

LP

A

OPIS

B

Zadekla
Cena
rowany
jednostkowa
stały
brutto(przed
opust (w
upustem) w zł
%)
C

Cena
jednostkowa
brutto(w zł)
E

D

[C x (1-D/100)]

Ilość
maksymalna

Wartość brutto

litrów

F

1

olej napędowy B7

%

70000

2

etylina
bezołowiowa E5

%

1000

G
(E x F)

podatek VAT (ogółem):
Łączna kwota wraz z podatkiem VAT:

Akceptujemy określone w SIWZ: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.
1.

Oświadczam, że NAJBLIŻSZA STACJI PALIW w Sejnach zlokalizowana jest pod
adresem:……………………………………….....................…………………..………

Wszystkie dane liczbowe (zarówno w złotych jak i procentowe) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku). Ceny jednostkowe netto muszą uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
1

.....................…………………………………………………………..……………….
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i akceptujemy ją bez zastrzeżeń i w
wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

3.

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.

(miejsce, data)

(podpis i pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 2

.....................................
Pieczątka Wykonawcy

O Ś WIAD C Z E N I E O S PE Ł N IAN I U WAR U N K ÓWU D Z IAŁ U
WPO S TĘ POWAN I U
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Dostawę paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych
przez PGK w Sejnach Spółka z o.o.
w

imieniu

reprezentowanego

przeze

mnie

Wykonawcy

(firmy/konsorcjum):

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w SIWZ

(miejsce, data)

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3
...................................
pieczęć wykonawcy

O Ś W IAD C Z E N I E O B RAK U PO D S TAW
D O W YK L UC Z E N I A
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę miału węgla
kamiennego do Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum):
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. …
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.)

………………………………………………
(miejscowość i data)

...............................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4
Wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze na zadanie:

Dostawę paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez PGK w
Sejnach Spółka z o.o.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

Wartość Poświadczenie przez odbiorcę
paliw

...........................................
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 5
UMOWA
Zawarta w dniu ………………r. w Sejnach
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15,
16-500 Sejny, REGON 200703652 NIP 844-235-05-40 reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu

-

Mariusz Jagłowski

zwanym dalej Zamawiającym,
a:
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
zwaną dalej Dostawca
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby
PGK w Sejnach Spółka z o.o. pojazdów służbowych zamawiającego. Przedmiotem
dostawy jest benzyna bezołowiowa E5 oraz olej napędowy B7.
2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
zawartymi w tej umowie.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 01.01.2020 r.
2. Zakończenie dostaw będących przedmiotem umowy nastąpi 31.12. 2021 r.
3. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo a rozliczanie będzie następowało 3 razy
w miesiącu na koniec każdej dekady (tj. 10, 20, 30).

4. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego:
Benzyna bezołowiowa E5 -1000 litrów
Olej napędowy B7- 70000 litrów
5. Wymienione ilości zostały ustalone w sposób szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania.

6. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości paliw płynnych nie mogą stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony dostawcy w sytuacji mniejszego
zapotrzebowania, niż wstępnie oszacowane.
7. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa przez każdy z
pojazdów zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania,
miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa.
9. Zamawiający dokonywać będzie zakupów paliwa w stacjach paliw wykonawcy.

10. Posiadane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone
w:
•

•
•

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 roku, poz.
1680)
Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 660)
normą PN-EN 590+A1:2017-06

W okresie zimowym przy spadku temperatury powietrza poniżej minus 220C Wykonawca
będzie
dysponować
olejem
napędowy
o
polepszonych
właściwościach
niskotemperaturowych
11. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliw dokonywane
będą, co dekadę na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany przez wykonawcę
rachunek bankowy.
12. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie
faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb-95
oraz oleju napędowego.
§3
Obowiązki zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Zapłata wynagrodzenia za pobrane paliwa płynne w określonym terminie.

§4
Obowiązki Dostawcy
Do obowiązków Dostawcy należy:
1. Sprzedaż paliw płynnych na potrzeby PGK w Sejnach Spółka z o.o. do pojazdów
służbowych zamawiającego

2. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Dostawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
3. Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość dostaw lub termin.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania kamer monitorujących tankowanie paliwa.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nagrania tankowania z dnia wskazanego
przez zamawiającego.

§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości cena dnia z dystrybutora minus stały opust w %
a) cena brutto minus stały opust ……% za 1 litr benzyny bezołowiowej E5.
b) cena brutto minus stały opust ……..% za 1 litr oleju napędowego B7.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją dostaw w tym ryzyko Dostawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie usługi będzie następować sukcesywnie
na podstawie faktur.
6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiają, że za dostawę zrealizowaną rozumie się dostawę zachowującą
parametry paliw płynnych określone w/w umowie.
§7
Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z obowiązującymi normami dostawca
zostanie zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości 1000 zł oraz naprawienia
szkody o ile taka wystąpiła. Stwierdzenie niezgodności paliwa z obowiązującymi
normami musi być potwierdzone badaniem przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości paliwa.
2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Dostawce z winy
Dostawcy zostanie naliczona kara w wysokości 10000 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę
należnych kar umownych
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Dostawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Dostawcy dostawy paliw płynnych.
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Dostawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Dostawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9
Zasady dostaw paliw płynnych
1.

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego.

2.

Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa przez każdy z
pojazdów zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania,
miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa.

3.

Zamawiający dokonywać będzie zakupów paliwa w stacjach paliw wykonawcy na
terenie miasta Sejny.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Dostawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Zamawiający:

Dostawca:

